REGULAMIN
ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW
WYŻSZEJ SZKOŁY
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TURYSTYKI
W BIAŁYMSTOKU

1 października 2019 roku

Na podstawie art. 95 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i
nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz w porozumieniu z uczelnianym organem
Samorządu Studenckiego ustala się następujące kryteria i tryb ustalania wysokości,
przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły
Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku, zwanej dalej „Uczelnią”.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓNE
§1
1. Świadczenia pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Wychowania
Fizycznego i Turystyki w Białymstoku finansowane są z Funduszu Pomocy Materialnej
tworzonego ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa oraz mogą być
przyznawane z funduszy własnych Uczelni.
2. Rektor w porozumieniu z Samorządem Studenckim dokonuje podziału dotacji przyznanej
z budżetu państwa na pomoc materialną dla studentów na:
- stypendia socjalne,
- stypendia dla osób niepełnosprawnych,
- zapomogi,
- stypendia Rektora,
przy czym środki na stypendia Rektora nie mogą przekraczać 60% środków
przeznaczonych łącznie na stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych,
zapomogi i stypendia Rektora.
3. Uczelnia może przeznaczyć część dotacji przyznanej na fundusz pomocy materialnej dla
studentów, w wysokości nieprzekraczającej w danym roku budżetowy 0,2% wartości
tych środków, na pokrywanie ponoszonych przez Uczelnię kosztów realizacji zadań
związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów.
4. Student może ubiegać się o:
a) stypendium socjalne;
b) stypendium dla osób niepełnosprawnych;
c) zapomogę;
d) stypendium Rektora;
e) stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia.
5. Świadczenia, o których mowa w ust. 4 pkt a-d, przyznawane są przez Komisję
Stypendialną i Odwoławczą Komisję Stypendialną.
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6. Przyznając pomoc materialną studentom Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego
i Turystyki w Białymstoku przestrzegane są zasady równości dostępu do świadczeń
pomocy materialnej i jawności działań w pracach Komisji Stypendialnej i Odwoławczej
Komisji Stypendialnej, przy zachowaniu ochrony danych osobowych.
7. Student może otrzymywać równocześnie różne formy pomocy materialnej, tak na Uczelni
jak również z puli organów samorządu terytorialnego, ze środków funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej lub stypendium Ministra.
8. Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego i stypendium Rektora nie może być
wyższa niż 38% wynagrodzenia profesora.
9. Student składa wnioski o pomoc materialną w terminach:
- do 10 października o stypendium Ministra,
- do 31 października o stypendium socjalne i stypendium dla osób z niepełnosprawnością,
- do 31 października i 31 stycznia o stypendium Rektora.
10. Za właściwe skompletowanie dokumentów odpowiada student. W przypadku złożenia
wniosku niekompletnego, student zostaje wezwany do uzupełnienia dokumentów
w terminie 7 dni od daty wezwania. Wniosek nieuzupełniony w terminie określonym
w wezwaniu pozostaje bez rozpatrzenia.
11. Stypendia socjalne i stypendia dla osób niepełnosprawnych przyznawane są na rok i
wypłacane są przez 9 miesięcy.
12. Stypendia Rektora przyznawane są na:
a) rok i wypłacane przez 9 miesięcy, w przypadku wniosków złożonych w terminie do 31
października
b) semestr i wypłacane przez 5 miesięcy w przypadku wniosków złożonych w terminie
do 31 stycznia.
13. O przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów student może wnioskować
nie wcześniej niż po zaliczeniu poprzedniego roku akademickiego i uzyskaniu pełnej
rejestracji na następny rok akademicki.
14. Stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia wypłacane są według rozporządzenia Ministra
właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.
15. Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać
stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium
Rektora tylko na jednym wskazanym przez niego kierunku.
16. Świadczenia, o których mowa w ust. 4:
1) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia jednak nie dłużej
niż przez okres 6 lat;
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2) nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia
pierwszego stopnia.
17. Przepisy ust. 16 stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.
18. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu
zawodowego, student może otrzymać świadczenie, o którym mowa w ust. 4 lit. b, tylko
na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.
19. Student jest obowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy
materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów i na jednej tylko uczelni.
20. Studenci przebywający na urlopie nie otrzymują świadczeń pomocy materialnej oraz
innych form stypendiów.
21. Utrata prawa do korzystania ze świadczeń pomocy materialnej otrzymywanych na danym
kierunku studiów następuje w przypadku:
a) skreślenia z listy studentów,
b) gdy egzamin dyplomowy odbywa się po zakończeniu ostatniego roku akademickiego
w ramach toku studiów,
c) z powodu zawieszenia w prawach studenta,
d) jeżeli ukończenie studiów nastąpiło w okresie, w którym student był uprawniony do
pobierania świadczeń pomocy materialnej, ostatnia wypłata świadczenia następuje za
miesiąc, w którym ukończył on studia,
e) urlopu dziekańskiego,
f) dobrowolnej rezygnacji studenta ze studiów.
22. Od decyzji Komisji Stypendialnej studentowi przysługuje odwołanie do Odwoławczej
Komisji Stypendialnej w terminie do 7 dni od dnia otrzymania decyzji Komisji
Stypendialnej na adres mailowy podany w ankiecie osobowej.
23. Od decyzji Odwoławczej Komisji Stypendialnej studentowi przysługuje odwołanie do
Rektora w terminie do 7 dni od dnia otrzymania decyzji Odwoławczej Komisji
Stypendialnej na adres mailowy podany w ankiecie osobowej.

ROZDZIAŁ II
STYPENDIUM SOCJALNE
§2
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1. Stypendium socjalne jest przyznawane na dany rok akademicki na udokumentowany
wniosek, złożony w terminie do dnia 31 października (Wzór wniosku – Załącznik nr 1).
2. Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji
materialnej.
3. Rektor w porozumieniu z Samorządem Studenckim ustala wysokość miesięcznego
dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium
socjalne w danym roku akademickim.
4. Wysokość stypendium socjalnego może być zróżnicowana na podstawie progów
dochodowych, które ustala Rektor w porozumieniu z Komisją Stypendialną biorąc pod
uwagę kwotę dotacji oraz liczbę złożonych wniosków.
5. Wysokość dochodu o którym mowa w ust. 3 nie może być:
 mniejsza niż 1,30 kwoty, o której mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)’
 większa niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220
z późn. zm.).
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne
w zwiększonej wysokości.
7. Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się
o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z tym że przy jej ustalaniu:
1) Uwzględnia się dochody osiągane przez:
a) studenta,
b) małżonka studenta,
c) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta,
d) będące na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a – c, dzieci niepełnoletnie,
dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada
w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez
względu na wiek;
2) nie uwzględnia się:
a) świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1, art. 359 ust. 1 i art. 420 ust. 1 ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
b) stypendiów otrzymywanych przez uczniów, studentów i doktorantów w ramach:
- funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
- niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez
4

państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
- umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do
tych umów, albo międzynarodowych programów stypendialnych,
c) świadczeń pomocy materialnej otrzymywanych przez uczniów na podstawie
przepisów o systemie oświaty,
d) stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez podmioty, o których
mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, 1540, 1552 i 1629).
8. W przypadku, gdy do ustalenia wysokości dochodu uprawniającego studenta do
ubiegania się o stypendium socjalne przyjmuje się dochód z prowadzenia gospodarstwa
rolnego, dochód ten ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach
przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych
gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art.18
ustawy z dnia 15 listopada 1984r. O podatku rolnym ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1256 z późn.
zm.)
9. W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów
pozarolniczych dochody te sumuje się.
10. Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców,
opiekunów prawnych lub faktycznych, może ubiegać się o stypendium socjalne bez
wykazywania dochodów osiąganych przez te osoby oraz będące na ich utrzymaniu dzieci
niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada
w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na
wiek, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:
1) ukończył 26. rok życia;
2) pozostaje w związku małżeńskim;
3) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 8 pkt 1 lit. d;
4) osiągnął pełnoletność pozostając w pieczy zastępczej;
5) posiada stałe źródło dochodu i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku
podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia
oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot
określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych.
11. Student, o którym mowa w ust. 10 składa oświadczenie, że nie prowadzi wspólnego
gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych
oraz ma obowiązek udokumentowania posiadania stałego źródła dochodu.
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12. Rektor albo Komisja Stypendialna lub Odwoławcza Komisja Stypendialna odmawia
przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę
w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. z pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium
socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej
i majątkowej swojej i rodziny.
13. Rektor albo Komisja Stypendialna lub Odwoławcza Komisja Stypendialna może
przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli
przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia
z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny
studenta były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny.
14. Szczegółowy wykaz dokumentacji obowiązującej do określenia dochodu studenta
ubiegającego się o pomoc materialną przedstawia §3.
15. W przypadku, gdy okoliczności sprawy, mające wpływ na ustalenie prawa do pomocy
materialnej, wymagają potwierdzenia innymi dokumentami niż ogólnie wymagane,
podmiot (komisja) ustalający dochód rodziny studenta i realizujący świadczenia może
domagać się takiego dokumentu.
16. O stypendium socjalne może ubiegać się cudzoziemiec:
a) obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub
państwa – strony umowy o EOG;
b) któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub jest rezydentem długoterminowym
Unii Europejskiej;
c) któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami,
o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12
grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r.
poz. 107, 138 i 771);
d) który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczpospolitej Polskiej albo korzysta
z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej;
e) który posiada certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego,
o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku
polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
f) który posiada Kartę Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia
polskiego pochodzenia;
g) będący małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczpospolitej Polskiej,
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mieszkającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
h) któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami,
o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach, lub przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach
określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadającego wizę krajową w celu
prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.
17. Wnioski należy składać w języku polskim. Wszelkie dokumenty stanowiące załączniki
do wniosku powinny być przetłumaczone na język polski.
§3
1. Przez dochody, o których mowa w § 2 ust. 7 rozumie się:
1) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów
o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania
przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia
społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na
ubezpieczenie zdrowotne;
2) deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na
podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany
podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
3) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku
dochodowym od osób fizycznych:
a) renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych
oraz ich rodzin,
b) renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na
zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych
i wojskowych oraz ich rodzin,
c) świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach
o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej
służby

wojskowej

przymusowo

zatrudnianym

w

kopalniach

węgla,

kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,
d) dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone
w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji
wojennych i okresu powojennego,
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e) świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym
przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym
w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych
Republik Radzieckich,
f) emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań
wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów
i niewybuchów,
g) renty

inwalidzkie

z

tytułu

inwalidztwa

wojennego,

kwoty zaopatrzenia

otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób,
których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach
w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy,
h) zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników
oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,
i) środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych,
organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych,
pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie
jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub
instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe,
w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za
pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej
pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,
j) należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających
miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających
czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu
podróży

służbowej

poza

granicami

kraju

ustalonych

dla

pracowników

zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej
na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr
21, poz. 94, z późn. zm.),
k) należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom
jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa
w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw
sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich
skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom,
celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych
organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,
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l) należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby
kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży
Granicznej i Biura Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały
dochód,
m) dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa
w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia
społeczne,
n) alimenty na rzecz dzieci,
o) kwoty diet nie opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem
obowiązków społecznych i obywatelskich,
p) należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych
w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie
rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu
wyżywienia tych osób,
q) dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674),
r) dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie
zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach
o specjalnych strefach ekonomicznych,
s) ekwiwalenty

pieniężne

za

deputaty

węglowe

określone

w

przepisach

o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego
"Polskie Koleje Państwowe",
t) ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach
o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006,
u) świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
v) dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
w) dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone
odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek
dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe
ubezpieczenie zdrowotne,
x) renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków
pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji
Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
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y) zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników
alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
z) świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów.
2. W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów
pozarolniczych dochody te sumują się.
3. Do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego należy dołączyć:
1) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający
wiek;
2) zaświadczenia ze szkoły lub uczelni o pobieraniu kształcenia, w przypadku dziecka
pełnoletniego, które nie ukończyło 26 roku życia;
3) orzeczenia o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu
niepełnosprawności dziecka w przypadku dziecka nieuczącego się, lub gdy ukończyło
26 rok życia;
4) zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym
odpowiednio:
a) zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez
członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli
dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
na zasadach ogólnych;
b) oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku
kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli członkowie rodziny
rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
c) oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym
poprzedzającym

okres

zasiłkowy

innego

rodziny

wysokości

dochodu

niepodlegającego

opodatkowaniu,
d) oświadczenie

członków

o

zapłaconych

składek

na

ubezpieczenia zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
e) zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości
gospodarstwa

rolnego

wyrażonej

w

hektarach

przeliczeniowych

ogólnej

powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
f) umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się
w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy
zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo
oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty
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określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków
pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji
Rolnej,
g) umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa
rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
h) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli
członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich
płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
i) kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub
kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub kopię
odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, a także:
- przekazy

lub

przelewy

pieniężne

dokumentujące

faktyczną

wysokość

otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub
częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości
wyegzekwowanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż
zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem,
- oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie komornika
o wysokości wyegzekwowanych alimentów, gdy jest prowadzona egzekucja
komornicza, w przypadku uzyskania alimentów wyższych niż zasądzone
w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem,
j) zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny,
przebywającego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
k) oświadczenie i dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną
wysokość utraconego dochodu,
l) dokument

lub

oświadczenie

określające

wysokość

uzyskanego

dochodu

z pierwszego pełnego miesiąca przez członka rodziny.
5) informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka,
w przypadku

osoby

faktycznie

opiekującej

się

dzieckiem,

która

wystąpiła

o przysposobienie tego dziecka;
6) kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpisów wyroków zasądzających alimenty,
w przypadku osoby uczącej się;
7) kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na
pobyt

rezydenta

długoterminowego

Wspólnot
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Europejskich,

zezwolenia

na

zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której
mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.
U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.), zgody na pobyt tolerowany lub w związku
z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy;
8) kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo
kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie
wychowującej dziecko;
9) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec jest nieznany;
10) odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego;
11) orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych
kosztów utrzymania dziecka.
4. W przypadku gdy członek rodziny przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe
utrzymanie, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, nie uwzględnia się osoby
przebywającej w tej instytucji.
5. Dochód z gospodarstwa rolnego ustala się i dokumentuje na podstawie aktualnego
zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego (ilość hektarów przeliczeniowych
ogólnych) wystawionego przez właściwego wójta lub burmistrza.
6. Ustalając dochód rodziny uzyskany z gospodarstwa rolnego, do powierzchni
gospodarstwa stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne
oddane w dzierżawę z wyjątkiem:
1) oddanej w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do
przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, części lub całości znajdującego się
w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego;
2) gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię
produkcyjną;
3) gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty
określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków
pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji
Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
7. Ustalając dochód rodziny uzyskany przez dzierżawcę gospodarstwa rolnego oddanego
w dzierżawę na zasadach, o których mowa w ust. 3, dochód uzyskany z gospodarstwa
rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy.
8. Ustalając dochód rodziny uzyskany z wydzierżawionego od Agencji Nieruchomości
Rolnych gospodarstwa rolnego, dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się
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o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy.
9. Zmiana wysokości dochodu studenta powinna być niezwłocznie zgłoszona przez studenta
w kwesturze uczelni.
10. W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym
poprzedzającym okres zasiłkowy lub po tym roku, ustalając jego dochód, nie uwzględnia
się dochodu utraconego.
11. Za utratę dochodu uznaje się utratę dochodu, która została spowodowana:
1) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
2) utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
3) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na
podstawie umowy o dzieło,
4) utratą

zasiłku

przedemerytalnego

lub

świadczenia

przedemerytalnego,

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty
rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku
z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
5) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej,
6) utratą

zasiłku

chorobowego,

świadczenia

rehabilitacyjnego

lub

zasiłku

macierzyńskiego, przysługującego po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
7) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby
zobowiązanej do tych świadczeń.
12. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym
poprzedzającym okres zasiłkowy, ustalając jego dochód, uzyskany w tym roku dochód
dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten został osiągnięty, jeżeli dochód ten
jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych.
13. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny po roku kalendarzowym
poprzedzającym okres zasiłkowy, jego dochód ustala się na podstawie dochodu
powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu,
w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania
prawa do świadczeń.
14. Za uzyskanie dochodu uznaje się uzyskanie dochodu, które nastąpiło wyłącznie
w związku z następującymi okolicznościami:
1) zakończeniem urlopu wychowawczego;
2) uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;
3) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy
wykonywanej na podstawie umowy o dzieło;
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4) uzyskaniem

zasiłku

przedemerytalnego

lub

świadczenia

przedemerytalnego,

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty
rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku
z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego;
5) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej;
6) uzyskaniem

zasiłku

chorobowego,

świadczenia

rehabilitacyjnego

lub

zasiłku

macierzyńskiego, przysługującego po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
15. Przy podejmowaniu decyzji w sprawie, o której mowa w pkt. 9, bierze się pod uwagę
wszelkie okoliczności mające znaczenie dla aktualnej oceny sytuacji materialnej
wnioskodawcy, w tym również nowe dochody powstałe w miejsce utraconych.
16. W przypadku śmierci członka rodziny studenta osiągającego dochody w roku
kalendarzowym stanowiącym podstawę obliczenia dochodu rodziny, zmarły nie jest
wliczany do rodziny studenta, a osiągnięte przez niego w tym roku dochody nie są brane
pod uwagę przy obliczaniu dochodu.
17. W przypadku powiększenia się rodziny studenta, osoby te wliczane są do członków
rodziny studenta, a ich dochody bierze się pod uwagę przy obliczaniu dochodu.

ROZDZIAŁ III
STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
§4
1. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający orzeczenie
o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o
którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz.
511, 1000 i 1076).
2. Stypendium dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane na dany rok akademicki na
udokumentowany wniosek studenta złożony w terminie do 31 października każdego roku
(Wzór wniosku – Załącznik nr 3).
3. W przypadku gdy dokument stwierdzający niepełnosprawność wystawiony jest na czas
określony, stypendium przyznaje się do miesiąca w którym upływa termin ważności
dokumentu włącznie.
4. Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych ustala Rektor w porozumieniu
z Samorządem Studenckiego na dany rok akademicki. Wysokość stypendium może być
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uzależniona od stopnia niepełnosprawności.

ROZDZIAŁ IV
STYPENDIUM REKTORA
§5
1. Stypendium Rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki
w nauce, osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe we współzawodnictwie co
najmniej na poziomie krajowym w dyscyplinach, w których działają polskie związki
sportowe, o których mowa w ustawie o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.
2. Student może równocześnie otrzymywać Stypendium Rektora dla najlepszych studentów
i Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia.
3. Otrzymywanie Stypendiów Rektora czy Ministra nie wyklucza prawa studenta do
świadczeń pomocy materialnej oraz prawa do otrzymywania stypendium przyznawanego
przez organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców, a także pochodzących ze
środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
4. Stypendia Rektora przyznawane są na pisemny wniosek studenta złożony w terminie do
31 października lub 31 stycznia każdego roku akademickiego przez Rektora z udziałem
Komisji Stypendialnej (Wzór wniosku – Załącznik nr 2).
5. O przyznanie stypendium Rektora student może wnioskować nie wcześniej niż po:
- zaliczeniu poprzedniego roku akademickiego;
- uzyskaniu pełnej rejestracji na następny rok akademicki.
6. O przyznanie Stypendium Rektora może wnioskować student nie wcześniej niż po
zaliczeniu pierwszego roku studiów oraz student pierwszego roku studiów drugiego
stopnia rozpoczętych nie później niż w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów
pierwszego stopnia.
7. Stypendium Rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia
egzaminu maturalnego, który jest:
1) laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia
centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
2) medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym
sporcie, o którym mowa w ustawie o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.
8. Stypendium Rektora nie może otrzymać student, który:
- powtarza semestr lub rok studiów;
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- powtarza przedmiot;
- wznowił studia po skreśleniu z listy studentów z powodu niezaliczenia semestru lub
roku.
9.

Stypendium Rektora za wyniki w nauce może otrzymać student, który złożył w terminie
indeks i uzyskał w poprzednim roku akademickim wysoką średnią ze wszystkich
przedmiotów objętych planem studiów i programem nauczania, obliczoną z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku (potwierdzoną przez Kierownika Dziekanatu Uczelni).

10. Student może uzyskać dodatkowe punkty za udział w konferencji naukowej i prezentację
tematu pracy oraz za artykuł do czasopisma naukowego.
11. Minimalną średnią ocen, przedziały średnich ocen wraz z odpowiadającą im punktacją
oraz dodatkową punktację za udział w konferencjach i artykuł w czasopismach
naukowych, ustala na dany rok akademicki Rektor w porozumieniu z Samorządem
Studenckim.
12. Student może uzyskać stypendium za wyniki sportowe uzyskane we współzawodnictwie
co najmniej na poziomie krajowym (w grach zespołowych za udział w rozgrywkach
w trzech najwyższych ogólnopolskich klasach rozgrywkowych) w dyscyplinach,
w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie o sporcie z dnia
25 czerwca 2010 r.
13. Stypendium Rektora za wyniki w sporcie przyznawane jest na pisemny wniosek studenta.
Wszystkie osiągnięcia opisane przez studenta we wniosku powinny być potwierdzone
oświadczeniem właściwego polskiego lub wojewódzkiego związku sportowego albo
Akademickiego Związku Sportowego lub klubu sportowego reprezentowanego przez
studenta.
14. Punkty za osiągnięcia sportowe przyznawane są za najwyżej punktowane osiągnięcie
w ramach danej dyscypliny sportu.
15. W przypadku, gdy student startował w kilku dyscyplinach, punkty sumowane są za
każdą z dyscyplin, z uwzględnieniem ust 13.
16. Warunkiem ubiegania się o stypendium za wyniki w sporcie jest terminowe złożenie
przez studenta wniosku oraz reprezentowanie uczelni w akademickich zawodach
sportowych, o ile uczelnia wezwie studenta do reprezentowania jej w dyscyplinach,
w których uczelnia bierze udział.
17. Przez osiągnięcia artystyczne należy rozumieć osiągnięcia w dziedzinie sztuk
plastycznych, fotograficznych, literackich, poetyckich, teatralnych, recytatorskich,
muzycznych, tanecznych oraz filmowych uzyskane w poprzednim roku akademickim.
18. W przypadku wielu osiągnięć artystycznych, uzyskanych w danym roku akademickim na
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podstawie tego samego dzieła, należy wykazać najwyższe osiągnięcie, które będzie
podlegało punktacji. Każde osiągnięcie należy udokumentować zaświadczeniem
wystawionym przez organizatora.
19. Punktację za osiągnięcia sportowe i artystyczne ustala na dany rok akademicki Rektor
w porozumieniu Samorządem Studenckim.
20. O wysokości stypendium Rektora decyduje lista rankingowa ustalona według liczby
punktów zdobytych przez studenta, obliczana wg. wzoru:
SUMA PUNKTÓW = punkty za wyniki w nauce + punkty za osiągnięcia sportowe +
punkty za osiągnięcia artystyczne.
21. Stypendia Rektora mogą być przyznawane w liczbie nie większej niż 10% liczby
studentów kierunku studiów prowadzonym w Uczelni, studentów o których mowa w ust. 7
nie uwzględnia się przy obliczaniu limitu 10% studentów kierunku studiów.
22. Jeżeli na liście rankingowej, o której mowa w ust. 19 znajdują się osoby z tą samą liczbą
punktów, to o wyższej pozycji na liście rankingowej decyduje wyższa średnia ocen.

ROZDZIAŁ V
STYPENDIUM MINISTRA ZA ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA
NAUKOWE, ARTYSTYCZNE LUB SPORTOWE
§6
1. Kwestie przyznawania stypendiów ministra dla studentów regulują przepisy:
 art. 93 ust. 1-3, art. 359, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) oraz
 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r.
w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki
dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. poz. 658).
2. Stypendium przyznaje Minister na wyłączny wniosek Rektora.
3. Rektor może wystąpić z wnioskiem do Ministra, po wcześniejszym złożeniu wnioski do
Rektora przez studenta.
4. Stypendium jest przyznawane na rok akademicki.
5. Stypendium Ministra może otrzymać student wykazujący się znaczącymi osiągnięciami
naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciami
sportowymi.
6. Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać
stypendium tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.
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7. Stypendium Ministra przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego
stopnia i jednolitych studiach magisterskich.
8. Stypendium nie przysługuje studentowi:
a) jeżeli od rozpoczęcia przez niego studiów upłynęło 6 lat,
b) posiadającemu tytuł zawodowy: magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego
stopnia.
8. Kryteria przyznawania stypendium
a) kryterium formalne:
Stypendium dla studenta na rok akademicki (2019/2020) może zostać przyznane
studentowi, który:
1) w poprzednim roku akademickim zaliczył rok studiów oraz
2) uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim.
b) kryteria oceny merytorycznej:
Przy ocenie merytorycznej wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów
uwzględnia się następujące kryteria:
1) w przypadku osiągnięć naukowych dotyczących:
 monografii naukowej albo artykułu naukowego: rodzaj i formę, procentowy wkład
autorski, status i prestiż wydawcy, liczbę punktów w wykazie wydawnictw lub w
wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji
międzynarodowych, innowacyjność tematyki badań naukowych, których dotyczy
monografia naukowa albo artykuł naukowy,
 projektu badawczego: pełnioną rolę, okres uczestnictwa, liczbę referatów
naukowych, monografii naukowych, rozdziałów w monografii naukowej lub
artykułów naukowych, zastosowań praktycznych wyników badań naukowych lub
prac rozwojowych lub wdrożeń wyników działalności naukowej, będących
wynikiem udziału w projekcie, prestiż konkursu, w ramach którego jest
finansowany projekt, innowacyjność i znaczenie projektu dla rozwoju danej
dziedziny nauki,
 konferencji naukowej: prestiż i zasięg, liczbę reprezentowanych uczelni, liczbę
prelegentów posiadających co najmniej stopień doktora, innowacyjność badań
naukowych będących tematyką referatu naukowego, status organizatora,
 konkursu: prestiż, uzyskane miejsce, procentowy udział w powstaniu osiągnięcia,
za które uzyskano nagrodę zespołową, liczbę uczestników, w tym liczbę zespołów,
liczbę reprezentowanych uczelni i państw, status organizatora;
18

2) w przypadku osiągnięć artystycznych dotyczących:
 dzieła artystycznego: rodzaj i formę, procentowy wkład w jego wykonanie lub
autorstwo, status i prestiż wydawcy lub organizatora prezentacji, nowatorstwo,
pełnioną rolę w wykonaniu lub prezentacji, okres trwania prezentacji,
 konkursu: prestiż, uzyskane miejsce, procentowy udział w powstaniu osiągnięcia,
za które uzyskano nagrodę zespołową, liczbę uczestników, w tym liczbę zespołów,
liczbę reprezentowanych państw, status organizatora;
3) za osiągnięcia sportowe, za które uważa się zajęcie w:
A)

sportach olimpijskich, paraolimpijskich lub objętych programem igrzysk

głuchych, w rywalizacji indywidualnej albo drużynowej, w których działają polskie
związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.
U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669), co najmniej:
a.

szesnastego miejsca w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach

paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych,
b.

ósmego miejsca w mistrzostwach świata,

c.

szóstego miejsca w mistrzostwach Europy,

d.

trzeciego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach świata lub Europy,

e.

pierwszego miejsca w mistrzostwach Polski rozgrywanych w kategorii

seniora,
f.

miejsca, o którym mowa w lit. b–e, w zawodach organizowanych dla

osób niepełnosprawnych;
B)

rywalizacji indywidualnej albo drużynowej w sportach, w których działają

polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o
sporcie, co najmniej trzeciego miejsca w:
a.

uniwersjadzie,

b.

akademickich mistrzostwach świata,

c.

akademickich mistrzostwach Europy,

d.

Europejskich Igrzyskach Studentów.

9. Osiągnięcia są dokumentowane w postaci pisemnej, w formie oświadczenia właściwego
polskiego związku sportowego albo Akademickiego Związku Sportowego o uzyskanym
przez studenta wyniku sportowym.

ROZDZIAŁ VI
ZAPOMOGI
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§7
1. Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji
życiowej.
2. Zapomoga jest przyznawana na udokumentowany wniosek studenta (Wzór wniosku –
Załącznik nr 4).
3. Do zdarzeń, które uzasadniają wystąpienie studenta z wnioskiem o przyznanie zapomogi
zalicza się w szczególności: kradzież, pożar, powódź, ciężką chorobę studenta lub
członka jego najbliższej rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny, nieszczęśliwy
wypadek, inne zdarzenia losowe.
4. Wniosek o zapomogę losową należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż
w terminie 3 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia.
5. Student może otrzymać zapomogę maksymalnie dwa razy w roku akademickim.
6. Student nie może otrzymać zapomogi dwukrotnie na to samo zdarzenie.
7. Wysokość zapomogi w każdym przypadku ustala Rektor w porozumieniu z uczelnianym
organem Samorządu Studenckiego.

ROZDZIAŁ VII
TRYB WYDAWANIA DECYZJI ORAZ FUNKCJONOWANIA KOMISJI
STYPENDIALNYCH
§8
1. Kwoty świadczeń pomocy materialnej są wypłacane na konto osobiste studenta w Banku
co miesiąc z zastrzeżeniem, że stypendia mogą być wypłacone, z wyrównaniem za
zaległe miesiące, w terminie późniejszym ze względu na przydział transzy z MNiSW.
2. Komisję Stypendialną i Odwoławczą Komisję Stypendialną powołuje Rektor na okres
jednego roku spośród studentów oddelegowanych przez Samorząd Studentów oraz
pracowników uczelni, przy czym studenci stanowią większość składu komisji.
3. Decyzje Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej zapadają
zwykłą większością głosów przy udziale przynajmniej połowy liczby członków danej
komisji.
4. Decyzje I- oraz II-instancji w sprawie przyznania świadczeń pomocy materialnej
doręczane są studentowi na adres mailowy podany w ankiecie osobowej.
5. Wszelkie decyzje dotyczące stypendiów przekazywane są do Dziekanatu w celu
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umieszczenia w teczce personalnej studenta.
6. W przypadku ustalenia, że student uzyskał świadczenie na podstawie nieprawdziwych
danych Rektor wstrzymuje wykonanie decyzji (wypłatę świadczenia), a pobrane przez
studenta świadczenia podlegają zwrotowi pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej.

ROZDZIAŁ VIII
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
§9
1. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.
2. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego regulaminu stosuje się przepisy:
a) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018
r. poz. 1668, ze późn. zm.);
b) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz.
2220, z późn. zm.);
c) rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń
rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku,
zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1466);
d) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z
późn. zm.),
e) ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256)

ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1 - Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
Załącznik nr 2 - Wniosek o przyznanie stypendium Rektora
Załącznik nr 3 - Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych
Załącznik nr 4 - Wniosek o przyznanie zapomogi

21

Wykaz polskich związków sportowych - Komunikat z 2 sierpnia 2019 r.

Zgodnie z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz.
1263, z późn. zm.), Minister Sportu i Turystyki ogłasza wykaz polskich związków
sportowych.

1. Aeroklub Polski
2. Polska Federacja Petanque - Polski Związek Sportowy
3. Polski Związek Alpinizmu
4. Polski Związek Amp Futbolu
5. Polski Związek Badmintona
6. Polski Związek Baseballu i Softballu
7. Polski Związek Biathlonu
8. Polski Związek Bilardowy
9. Polski Związek Bobslei i Skeletonu
10. Polski Związek Bocci
11. Polski Związek Bokserski
12. Polski Związek Brydża Sportowego
13. Polski Związek Curlingu
14. Polski Związek Gimnastyczny
15. Polski Związek Golfa
16. Polski Związek Hokeja na Lodzie
17. Polski Związek Hokeja na Trawie
18. Polski Związek Jeździecki
19. Polski Związek Judo
20. Polski Związek Ju - Jitsu
21. Polski Związek Kajakowy
22. Polski Związek Karate
23. Polski Związek Karate Tradycyjnego
24. Polski Związek Kendo
25. Polski Związek Kickboxingu
26. Polski Związek Kolarski
27. Polski Związek Korfballu
28. Polski Związek Koszykówki
29. Polski Związek Kręglarski
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30. Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego
31. Polski Związek Lekkiej Atletyki
32. Polski Związek Łuczniczy
33. Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego
34. Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego
35. Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
36. Polski Związek Motorowy
37. Polski Związek Muaythai
38. Polski Związek Narciarski
39. Polski Związek Orientacji Sportowej
40. Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego
41. Polski Związek Piłki Nożnej
42. Polski Związek Piłki Siatkowej
43. Polski Związek Płetwonurkowania
44. Polski Związek Pływacki
45. Polski Związek Podnoszenia Ciężarów
46. Polski Związek Przeciągania Liny
47. Polski Związek Sportu Psich Zaprzęgów
48. Polski Związek Rugby
49. Polski Związek Rugby na Wózkach
50. Polski Związek Snookera i Bilarda Angielskiego
51. Polski Związek Snowboardu w likwidacji
52. Polski Związek Squasha
53. Polski Związek Sportowy Cheerleadingu
54. Polski Związek Sportów Saneczkowych
55. Polski Związek Sportów Wrotkarskich
56. Polski Związek Strzelectwa Sportowego
57. Polski Związek Sumo
58. Polski Związek Szachowy
59. Polski Związek Szermierczy
60. Polski Związek Taekwon-do
61. Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego
62. Polski Związek Tańca Sportowego
63. Polski Związek Tenisa Stołowego
64. Polski Związek Tenisowy
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65. Polski Związek Towarzystw Wioślarskich
66. Polski Związek Triathlonu
67. Polski Związek Unihokeja
68. Polski Związek Wushu
69. Polski Związek Zapaśniczy
70. Polski Związek Żeglarski
71. Związek Piłki Ręcznej w Polsce
72. Polski Związek Sportu Niesłyszących

Warszawa, dnia 02 sierpnia 2019 r.
Witold Bańka, Minister Sportu i Turystyki
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Data wpływu wniosku: …………….…

…………….…………………………..………
Podpis i pieczęć osoby przyjmującej wniosek

Wniosek
o przyznanie stypendium socjalnego w roku akademickim 20..../20….
Nazwisko: ………………………………

Imiona: ……........................……………........
Nr albumu: …………………………….

PESEL __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Adres zamieszkania: kod pocztowy _ _ - _ _ _ miejscowość………………………...........……
ulica……………………..........….

nr domu …….. nr lokalu ………...

telefon kom. __ __ __ __ __ __ __ __ __ adres e-mail: . __ __ __ __ __ __ __ __ __. __ __ __ __ __ _
rok studiów……………………

Studia:

stacjonarne

niestacjonarne

I-go stopnia

II-go stopnia

Nr rachunku bankowego, którego jestem właścicielem/współwłaścicielem

Oświadczam, że
prowadzę wspólne gospodarstwo domowe z rodzicami (rodzicem).
Proszę wpisać skład rodziny: małżonka studenta, rodziców, opiekunów prawnych i faktycznych
studenta oraz będące na utrzymaniu tych osób, dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26.
roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci
niepełnosprawne bez względu na wiek.
nie prowadzę wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców.
Proszę wpisać skład rodziny: małżonka studenta i będące na utrzymaniu studenta lub małżonka dzieci
niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim
roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Lp.

Imię i nazwisko

Wpisać właściwe:
małżonek, rodzic,
dziecko

.....................................................................
miejscowość, data

Wpisać właściwe: pracujący,
bezrobotny, emeryt, rencista,
uczeń, student, nie żyje, inne –
jakie?

...................................................................
czytelny podpis studenta
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OŚWIADCZENIE studenta:
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za udzielanie nieprawdziwych informacji zgodnie z
art. 286 § 1 k.k. oraz odpowiedzialności cywilnej i dyscyplinarnej oświadczam, że:
- podane przeze mnie dane we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym,
- zapoznałam/em się z zasadami przyznawania pomocy materialnej określonymi w
Regulaminie Świadczeń dla Studentów Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i
Turystyki w Białymstoku,
- zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2018 poz. 1000, 1669 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku moich danych
osobowych zawartych we wniosku i załącznikach do niego zgromadzonych w celu
przyznania pomocy materialnej.
Ponadto wyrażam zgodę na:
- zmianę decyzji w przypadku zmiany stawek stypendiów od stycznia 2020 roku,
- uchylenie decyzji w przypadku skreślenia z listy studentów bądź okoliczności o których
mowa w § 1 ust. 20 Regulaminu Świadczeń dla Studentów Wyższej Szkoły Wychowania
Fizycznego i Turystyki w Białymstoku.
Jednocześnie oświadczam, że:
- posiadam obywatelstwo polskie lub spełniam warunki określone w § 2 ust. 16 Regulaminu
Świadczeń dla Studentów Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w
Białymstoku,
- nie pobieram świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów,
a wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej na rok akademicki 20192020.złożyłem/am tylko na kierunku Wychowanie Fizyczne w WSWFiT w Białymstoku,
- nie pobieram świadczeń pomocy materialnej przez więcej niż 6 lat,
- nie posiadam tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, w tym
tytuł zawodowy uzyskany za granicą; w przypadku ponownie podjętych studiów
pierwszego stopnia - nie posiadam tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo
równorzędny, w tym tytułu zawodowego uzyskanego za granicą.
..................................................................... .....................................................................
miejscowość, data
czytelny podpis studenta
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Decyzja Komisji Stypendialnej:
Przyznano stypendium socjalne w wysokości ……………………………………………………………………………...zł
słownie:………………….…………………………………………………………………..………………………………………………….
Nie przyznano stypendium socjalnego z powodu: ……………………………………………………......................
……………………………………………………………………………………………………………………
...................................................................
data i podpis Przewodniczącego Komisji Stypendialnej

...................................................................
data i podpis Rektora

Data wpływu wniosku: ……..………….…
…………….…………………………..…
Podpis i pieczęć osoby przyjmującej wniosek

Wniosek
o przyznanie stypendium REKTORA
w roku akademickim 20__/20__
Nazwisko: …………………………………….....

Imiona: ……........................……………

PESEL __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Nr albumu: …………………………….

Adres zamieszkania: kod pocztowy _ _ - _ _ _ miejscowość………………………...........……
ulica……………………..........….

nr domu ……..

nr lokalu ………...

telefon kom. __ __ __ __ __ __ __ __ __ adres e-mail: . __ __ __ __ __ __ __ __ __. __ __ __ __ __ _

rok studiów……………………
Studia:

stacjonarne

niestacjonarne

I-go stopnia

II-go stopnia

Nr rachunku bankowego, którego jestem właścicielem/współwłaścicielem

PUNKTY *

I. Średnia ocen
Średnia ocen za ostatni rok studiów: ………………………..……......
(wylicza pracownik Dziekanatu)
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podpis i pieczęć Kierownika
Dziekanatu

PUNKTY *

II. Osiągnięcia naukowe w okresie 1.X.20__ – 30.IX.20__
(Zgodnie z Regulaminem Świadczeń Dla Studentów WSWFiT w Białymstoku
§ 5 ust. 10) wraz z dokumentacją
Opis:………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

podpis i pieczęć Prorektora
potwierdzających osiągnięcia

PUNKTY *

III. Osiągnięcia artystyczne w okresie 1.X.20__–30.IX.20__
(Zgodnie z Regulaminem Świadczeń Dla Studentów WSWFiT w Białymstoku
§ 5 ust. 17 i 18) wraz z dokumentacją
Opis: ……………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………...…

podpis i pieczęć Prorektora
potwierdzających osiągnięcia

IV. Osiągnięcia sportowe w okresie 1.X.20__ – 30.IX.20__:
Student może uzyskać stypendium za wyniki sportowe uzyskane we współzawodnictwie co najmniej na
poziomie krajowym (w grach zespołowych za udział w rozgrywkach w trzech najwyższych
ogólnopolskich klasach rozgrywkowych) w dyscyplinach, w których działają polskie związki sportowe.
Punkty za osiągnięcia sportowe przyznawane są za najwyżej punktowane osiągnięcie w ramach danej
dyscypliny sportu (proszę wskazać najwyżej punktowane osiągnięcie).
W przypadku, gdy student startował w kilku dyscyplinach, punkty sumowane są za każdą z
dyscyplin

RODZAJ OSIĄGNIĘĆ

Zaznacz (x)

PUNKTY*

Udział w igrzyskach olimpijskich lub igrzyskach paraolimpijskich
Zajęcie do III miejsca w mistrzostwach świata / Europy
Zajęcie poniżej III miejsca w mistrzostwach świata / Europy
Udział w pucharach świata
Zajęcie do III miejsca w mistrzostwach Polski
Zajęcie poniżej III miejsca w mistrzostwach Polski
Zajęcie do III miejsca w MP Szkół Wyższych (AMP)
Zajęcie poniżej III miejsca w MP Szkół Wyższych (AMP)
Udział w innych zawodach na poziomie krajowym
Udział w drużynowych rozgrywkach ligowych (1 poziom ligowy)
Udział w drużynowych rozgrywkach ligowych (2-3 poziom ligowy)

PROSZĘ PONIŻEJ OPISAĆ ODDZIELNIE KAŻDE
OSIĄGNIĘCIE
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potwierdzenie (wraz z pieczęcią i
podpisem osoby uprawnionej)
właściwego polskiego lub
wojewódzkiego związku sportowego
albo Akademickiego Związku
Sportowego lub klubu sportowego
reprezentowanego przez studenta.

* Wypełnia Komisja Stypendialna
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OŚWIADCZENIE studenta:
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za udzielanie nieprawdziwych informacji zgodnie z art. 286 § 1
k.k. oraz odpowiedzialności cywilnej i dyscyplinarnej oświadczam, że:
- podane przeze mnie dane we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym,
- zapoznałam/em się z zasadami przyznawania pomocy materialnej określonymi w Regulaminie
Świadczeń dla Studentów Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku,
- zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z
2018 poz. 1000, 1669 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wyższą Szkołę
Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku moich danych osobowych zawartych we
wniosku i załącznikach do niego zgromadzonych w celu przyznania pomocy materialnej.
Ponadto wyrażam zgodę na:
- zmianę decyzji w przypadku zmiany stawek stypendiów od stycznia 2020 roku,
- uchylenie decyzji w przypadku skreślenia z listy studentów bądź okoliczności o których mowa w §
1 ust. 20 Regulaminu Świadczeń dla Studentów Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i
Turystyki w Białymstoku.
Jednocześnie oświadczam, że:
- posiadam obywatelstwo polskie lub spełniam warunki określone w § 2 ust. 16 Regulaminu
Świadczeń dla Studentów Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku,
- nie pobieram świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów, a wniosek
o przyznanie świadczeń pomocy materialnej na rok akademicki 2019-2020 złożyłem/am tylko na
kierunku Wychowanie Fizyczne w WSWFiT w Białymstoku,
- nie pobieram świadczeń pomocy materialnej przez więcej niż 6 lat,
- nie posiadam tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, w tym tytuł
zawodowy uzyskany za granicą; w przypadku ponownie podjętych studiów pierwszego stopnia - nie
posiadam tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędny, w tym tytułu zawodowego
uzyskanego za granicą.

.....................................................................
miejscowość, data

.....................................................................
czytelny podpis studenta

Decyzja Komisji Stypendialnej:
Przyznano stypendium Rektora w wysokości ……………………….. zł
słownie:………………….………………………………………………………………..…………………….
Nie przyznano stypendium Rektora z powodu: …………………………………….……………….................
……………………………………………………………………………………………………………………
...................................................................
data i podpis Przewodniczącego Komisji Stypendialnej

...................................................................
data i podpis Rektora
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Data wpływu wniosku: …………….…………
…………….…………………………..………
Podpis i pieczęć osoby przyjmującej wniosek

Wniosek
o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych
w roku akademickim 20__/20__
Nazwisko: ……………………………

Imiona: ……........................……………........

PESEL __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Nr albumu: ……………….……………….……

Adres zamieszkania: kod pocztowy _ _ - _ _ _ miejscowość…………………….……………
ulica……………………..........….

nr domu ……..

nr lokalu ………...

telefon kom. __ __ __ __ __ __ __ __ __ adres e-mail: . __ __ __ __ __ __ __ __ __. __ __ __ __ __ _

rok studiów……………………
Studia:

stacjonarne

niestacjonarne

I-go stopnia

II-go stopnia

Nr rachunku bankowego, którego jestem właścicielem/współwłaścicielem
Proszę o przyznanie mi w roku akademickim 20__/20__ stypendium dla osób
niepełnosprawnych.
W załączeniu: orzeczenie określające stopień niepełnosprawności.

.....................................................................
miejscowość, data

...................................................................
czytelny podpis studenta
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OŚWIADCZENIE studenta:
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za udzielanie nieprawdziwych informacji zgodnie z art. 286 § 1
k.k. oraz odpowiedzialności cywilnej i dyscyplinarnej oświadczam, że:
- podane przeze mnie dane we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym,
- zapoznałam/em się z zasadami przyznawania pomocy materialnej określonymi w Regulaminie
Świadczeń dla Studentów Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku,
- zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z
2018 poz. 1000, 1669 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wyższą Szkołę
Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku moich danych osobowych zawartych we
wniosku i załącznikach do niego zgromadzonych w celu przyznania pomocy materialnej.
Ponadto wyrażam zgodę na:
- zmianę decyzji w przypadku zmiany stawek stypendiów od stycznia 2020 roku,
- uchylenie decyzji w przypadku skreślenia z listy studentów bądź okoliczności o których mowa w §
1 ust. 20 Regulaminu Świadczeń dla Studentów Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i
Turystyki w Białymstoku.
Jednocześnie oświadczam, że:
- posiadam obywatelstwo polskie lub spełniam warunki określone w § 2 ust. 16 Regulaminu
Świadczeń dla Studentów Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku,
- nie pobieram świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów, a wniosek
o przyznanie świadczeń pomocy materialnej na rok akademicki 2019-2020.złożyłem/am tylko na
kierunku Wychowanie Fizyczne w WSWFiT w Białymstoku,
- nie pobieram świadczeń pomocy materialnej przez więcej niż 6 lat,
- nie posiadam tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, w tym tytuł
zawodowy uzyskany za granicą; w przypadku ponownie podjętych studiów pierwszego stopnia nie posiadam tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędny, w tym tytułu
zawodowego uzyskanego za granicą.

.....................................................................
miejscowość, data

.....................................................................
czytelny podpis studenta

Decyzja Komisji Stypendialnej:
Przyznano stypendium dla osób niepełnosprawnych w wysokości ………………………..zł
słownie:………………….…………………………………………………………………..………………….
Nie przyznano stypendium dla osób niepełnosprawnych z powodu: ………………………………….................
……………………………………………………………………………………………………………………
...................................................................
data i podpis Przewodniczącego Komisji Stypendialnej

...................................................................
data i podpis Rektora
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Data wpływu wniosku: …………….…………
…………….…………………………..………
Podpis i pieczęć osoby przyjmującej wniosek

Wniosek
o przyznanie zapomogi
Nazwisko: …………………………………….....

Imiona: ……........................……………

PESEL __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Nr albumu: ……………………………

Adres zamieszkania: kod pocztowy _ _ - _ _ _ miejscowość………………………..................
ulica……………………..........….

nr domu ……..

nr lokalu ………...

telefon kom. __ __ __ __ __ __ __ __ __ adres e-mail: . __ __ __ __ __ __ __ __ __. __ __ __ __ __ _

rok studiów……………………
Studia:

stacjonarne

niestacjonarne

I-go stopnia

II-go stopnia

Nr rachunku bankowego, którego jestem właścicielem/współwłaścicielem

Uzasadnienie:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Załączniki:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

..................................................................... .....................................................................
miejscowość, data
czytelny podpis studenta
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OŚWIADCZENIE studenta:
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za udzielanie nieprawdziwych informacji zgodnie z
art. 286 § 1 k.k. oraz odpowiedzialności cywilnej i dyscyplinarnej oświadczam, że:
- podane przeze mnie dane we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym,
- zapoznałam/em się z zasadami przyznawania pomocy materialnej określonymi w
Regulaminie Świadczeń dla Studentów Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i
Turystyki w Białymstoku,
- zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2018 poz. 1000, 1669 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku moich danych
osobowych zawartych we wniosku i załącznikach do niego zgromadzonych w celu
przyznania pomocy materialnej.
Jednocześnie oświadczam, że:
- posiadam obywatelstwo polskie lub spełniam warunki określone w § 2 ust. 16 Regulaminu
Świadczeń dla Studentów Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w
Białymstoku,
- nie pobieram świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów,
a wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej na rok akademicki 20192020.złożyłem/am tylko na kierunku Wychowanie Fizyczne w WSWFiT w Białymstoku,
- nie pobieram świadczeń pomocy materialnej przez więcej niż 6 lat,
- nie posiadam tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, w tym
tytuł zawodowy uzyskany za granicą; w przypadku ponownie podjętych studiów
pierwszego stopnia - nie posiadam tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo
równorzędny, w tym tytułu zawodowego uzyskanego za granicą.

.....................................................................

...................................................................

miejscowość, data

czytelny podpis studenta

Decyzja Komisji Stypendialnej:
Przyznano zapomogę w wysokości ………………………..zł
słownie:………………….…………………………………………………………………..………
Nie przyznano zapomogi z powodu:
………………………….................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………
...................................................................
data i podpis Przewodniczącego Komisji Stypendialnej

...................................................................
data i podpis Rektora

34

